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§1

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Britt Lindblad och Matz Edin att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§2

Interpellation: ”Fi bibblan!”

3

(dnr KS 2006/057 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingegerd Petersson (c) får ställa
följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Birgitta Axelsson (v):
Internationella kvinnodagen firas på olika sätt runt om i världen.
I Sverige uppmärksammar vi dagen genom debatter, demonstrationer, kvinnokvällar eller informationsmöten om kvinnors situationer runt om i världen.
I Kalmar har firandet genom åren arrangerats av olika ideella föreningar exempelvis Rädda Barnen, Kvinnojouren och Amnesty.
Även i år kommer flera ideella föreningar att på olika vis lyfta
kvinnors utsatta situation, både här hemma och runt om i världen.
Allt sker på ett seriöst sätt, för att sätta kvinnofrågorna i fokus.
Vad enskilda föreningar gör för att uppmärksamma kvinnofrågorna
är naturligtvis inte något som Kalmar kommun ska lägga sig i. En
demokrati bygger bland annat på yttrandefrihet och mötesfrihet.
Däremot är det ytterst utmanande, när en förvaltning i en kommun,
ledd av företrädare med demokratiska värderingar, väljer att bjuda
in en enda politisk sammanslutning för att presentera sig på internationella kvinnodagen den 8 mars.
Fi bibblan, säger jag om stadsbibliotekets initiativ att bjuda in
Feministiskt initiativ till en presentation. Inbjudan framgår av
kulturförvaltningens annons i senaste numret av Kalmarposten.
Mina frågor till dig Birgitta Axelsson är:
Anser du att det är förenligt med Kalmar kommuns demokratiska
värderingar att bjuda in endast en partigruppering för att diskutera
feminism?
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Är det en ny inriktning som har införts i Kalmar kommun, nämligen att kommunen bekostar enskilda partiers eller organisationers
verksamhet genom ekonomiska bidrag till annonsering med mera?
_______________
Birgitta Axelsson lämnar följande svar på interpellationen:
Interpellationens båda frågor besvaras naturligtvis och otvetydigt
med ”Nej”.
Det aktuella arrangemanget är inställt. Om biblioteket i sitt vårprogram skall uppmärksamma den internationella kvinnodagen
kommer det att ske utan partipolitiska inslag.

§3

Interpellation: ”Vi säger Ja till småländskt kött men Nej
till defekt reningsverk”
(dnr KS 2006/068 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Kjell Henriksson (s):
Kommunfullmäktige tog i april 2005 beslut om köp av KLS
reningsverk - fast under protest. Folkpartiet och moderaterna reserverade sig mot beslutet som vi ansåg vara ett "stödköp". Även det
kommunala bolaget Kalmar Vatten och Renhållning AB var emot
beslutet och blev mer eller mindre påtvingade ett reningsverk som
inte fungerade.
Det har snart gått ett år sedan beslutet i kommunfullmäktige och
fortfarande fungerar inte driften av reningsverket.
Det aktuella reningsverket uppfyller således inte kraven på rening
av det avfall från KLS som det var ämnat för. Åtskilliga incidenter
har hänt under lång tid och t.o.m. orenat vatten har fått gå rakt ut i
Östersjön. Under processen har sålunda många miljöutsläpp skett.
1. I vanliga fall är detta förbjudet, men om kommunen gör det är
det tydligen OK? Hur uppfylls miljölagstiftningen i detta fall?
2. Om ägare av enskilt avlopp inte sköter sina åligganden kan
kommunen utdöma vite enligt miljölagstiftningen.
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Vari ligger skillnaden? Ska inte kommunen föregå med gott
exempel?
3. Vi folkvalda har också ett ansvar att hushålla med medborgarnas
pengar och följa kommunallagen.
Kan du lova att kostnaden för detta påtvingade reningsverk på
drygt 14 miljoner kronor inte kommer att belasta va-avgifterna
för hushållen?
_______________
Kjell Henriksson lämnar följande svar på interpellationen:
Anna-Britt, du tar i din interpellation upp frågor som handlar om
myndighetsutövning som bl.a. samhällsbyggnadsnämnden ansvarar
för. Det gäller nämndens tillsyn av verksamheten och om samma
regler gäller för alla ägare av anläggningar. Eftersom frågor som
gäller myndighetsutövning inte får ställas i en interpellation och
behandlas i kommunfullmäktige kan jag inte gå in på dessa frågor.
Eftersom det i interpellationen påstås en del saker som inte stämmer med verkligheten anser jag dock att det finns anledning att
lämna en del sakupplysningar som samhällsbyggnadskontoret
hjälpt mig att ta fram:
- KLS verksamhet är reglerad genom tillståndsbeslut från länsstyrelsen den 19 november 2001. I länsstyrelsens beslut finns
det villkor, utredningsföreskrifter samt provisoriska föreskrifter för verksamheten. De sistnämnda gäller tills dess att länsstyrelsen har fastställt slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten direkt till Kalmarsund. Länsstyrelsen har ännu inte fastställt dessa villkor.
- En av de provisoriska föreskrifterna är:
”Allt renat avloppsvatten skall ledas till kommunens avloppsreningsverk vid Tegelviken vid av huvudmannen för avloppsreningsverket anvisad anslutningspunkt så länge inte förhållandena i kommunens avloppsreningsverk riskerar att försämras.”
- I mitten av september fick KLS reningsverk problem med
trådformiga bakterier i sitt reningsverk. Kalmar Vatten och
Renhållning AB ansåg sig då inte kunna ta emot KLS
avloppsvatten för efterrening utan att samtidigt riskera sin
egen process. Istället kopplades KLS renade avloppsvatten
direkt på utsläppstuben till sundet. Inget orenat avloppsvatten
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har gått ut från KLS reningsverk till sundet. Detta innebär att
KLS inte har brutit mot den provisoriska föreskriften.
Kommunens tillsynsmyndighet är samhällsbyggnadsnämnden.
Jag förutsätter att denna nämnd – där du är 1:e vice ordförande –
följer den lagstiftning som gäller och behandlar alla verksamhetsutövare på samma sätt.
I övrigt hänvisar jag till kommunfullmäktiges beslut i april 2005
och det ramavtal som då redovisades mellan Kalmar Vatten och
Renhållning AB och KLS Livsmedel ekonomisk förening.

§4

Interpellation: ”Vem beslutar över skolan?”
(dnr KS 2006/066 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jan R Andersson (m) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
I Kalmar kommun är ansvaret för olika verksamheter delegerat till
olika facknämnder. Exempelvis är frågorna om skolans drift och
resultat underställd barn- och ungdomsnämnden.
Under den senaste tiden har situationen vid skolorna i Smedby speciellt uppmärksammats. Detta på grund av att kommunalrådet Elfström direkt uppmanat en rektor att verkställa ett beslut enligt hennes personliga anmodan. Beslutet som Elfström tvingade fram står
dessutom i konflikt med barn- och ungdomsnämndens tidigare fattade beslut.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:
Anser kommunalrådet Elfström att detta agerande är förenligt med
demokratiska principer?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Jag är väl förtrogen med och kan principerna och regelverket för
roll- och ansvarsfördelningen mellan mig som kommunalråd, facknämnderna och verksamheterna.
Jag anser att mitt agerande är förenligt med demokratiska
principer. Som politiker representerar jag mitt parti och jag
företräder kommunens medborgare. Jag får och ska ha åsikter men
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också, tycker jag, reagera och agera i frågor som berör kommunens
medborgare. Det innebär inte, att jag tar över beslutsrätten.
För mig är det alltid viktigt att försöka hitta lösningar där barnens
bästa ska vara vägledande. Därför kommer jag också i fortsättningen att företräda kommunens medborgare. Jag kommer att ha
åsikter och jag kommer att reagera och agera i frågor som berör
och påverkar kommunens medborgare.

§5

Interpellation: ”Är alkoholförsäljning en kommunal kärnverksamhet?”
(dnr KS 2006/067 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Kjell Henriksson (s):
Expressen meddelade nyligen att det statliga Casino Cosmopol
hade spritrea, och det var faktiskt så. Halva priset för spriten på
måndagar i det statliga monopolbolaget!
Att offentliga monopol lockar kunder med alkohol kan diskuteras
ur många aspekter, men det bestående intrycket blir att intäkterna
är överordnade allt annat.
Nu ska det kommunala bolaget Salvestaden AB locka gäster med
egen alkoholförsäljning. Den catering med sprittillstånd som redan
finns, skall tydligen kompletteras för att kunna sälja mera. Det
kommunala Salvebolaget, har begärt och beviljats tillstånd för
alkoholförsäljning. Salve brottas med svåra ekonomiska problem
på randen till konkurs. Samtidigt nekades ett privat företag i Kalmar tillstånd för alkoholförsäljning, på grund av eventuella tidigare
ekonomiska problem.
En fråga som infinner sig är, varför det kommunala bolaget Salve
fick tillstånd och inte det privata företaget. Vet alkoholhandläggaren att Salve befinner sig i ekonomisk kris? Salvestadens kök skall
också vara godkänt för beredning och servering av lagad mat.
Vad allmänheten frågar sig, är om granskningen av den kommunala verksamheten är lika god som granskningen av de privata
företagen. Alla invånare och näringsidkare skall naturligtvis ha lika
möjligheter i kontakten med myndigheterna i Kalmar.
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För att trovärdigheten för Kalmars myndighetsutövning ska bestå,
måste alla bedömas efter samma måttstock, och jag vill därför
ställa följande frågor:
− Har du, som ordförande i Salvestaden AB, begärt och beviljats
tillstånd för alkoholförsäljning?
− Tycker du att alkoholförsäljning är en kommunal kärnverksamhet?
− Har handläggaren för tillståndsgivning givits fullständig insyn
i Salvebolagets ekonomi?
− Gäller samma regler för kommunala och privata företag i Kalmar?
_______________
Kjell Henriksson lämnar följande svar på interpellationen:
Inger, du tar i din interpellation upp flera frågor som handlar om
myndighetsutövning som socialnämnden ansvarar för. Det gäller
hur nämnden och dess tjänstemän sköter frågor om tillstånd till
servering av alkohol och om nämnden tillämpar samma regler för
kommunala och privata företag. Eftersom frågor som gäller myndighetsutövning inte får ställas i en interpellation och behandlas i
kommunfullmäktige kan jag inte gå in på dessa frågor. Jag förutsätter dock att socialnämnden följer den lagstiftning som gäller,
liksom att nämnden tillämpar samma regler för alla sökande.

§6

Interpellation om kommunens snöröjning och vinterväghållning
(dnr KS 2006/037 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Joachim Håkansson (fp) får ställa
följande interpellation till gatu- och parknämndens ordförande Ingvar Nilsson (s):
Årstiden vinter är förenat med nederbörd i form av snö vilket för
de allra flesta är till glädje och ingen överraskning. Under
nyårshelgen började det således att snöa och många barn och
föräldrar gav sig ut i skidspåren och pulkabackarna. Samtidigt fick
många fastighetsägare anledning att träffas och samtala i samband
med snöskottningen utanför den egna tomten. Samtalsämnena har
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säkert varit innehållsrika och många grannar har passat på att
"pingla" på de intillboendena som varit behjälpliga med att äga en
snöslunga.
Ett återkommande samtalsämne har utan tvivel varit kommunens
insatser vad gäller snöröjningen i samband med nederbörden under
nyårshelgen.
Många kalmarbor och besökare har blivit upprörda över bristen på
framkomlighet och privatbilister, gångtrafikanter och cyklister har
framfört synpunkter på att Kalmar kommuns snöröjning inte
fungerat tillfredsställande.
Färdtjänst, taxi, posten, sopbilar och varubilar har haft stora problem att ta sig fram och irritationen har varit påtaglig.
En attraktiv stad, som siktar på att inom tio år bli 70 000 invånare,
måste prioritera det kommunala åtagandet i form av drift och
underhåll av gator och väghållning.
Med anledning av ovanstående önskar jag att ställa följande frågor:
- Ligger gatu- och parknämndens budget i linje med behovet för
snöröjning och vinterväghållning?
- Finns det mot bakgrund av det inträffade, anledning för nämnden att ompröva den prioritering och den beskrivning för vinterväghållning som togs av nämnden i oktober?
- Vilka konsekvenser får det starka missnöjet som uttryckts över
kommunens insatser avseende snöröjningen?
_______________
Ingvar Nilsson lämnar följande svar på interpellationen:
För gatu- och parknämnden och dess kontor är det ingen överraskning att det blir vinter och förberedelserna för förvaltningens
vinterengagemang startar medan andra fortfarande har sommar.
Mål och riktlinjer diskuteras och beslutas, entreprenörer kontrakteras, meteorologiska tjänster upphandlas, larm- och jourlistor upprättas, maskiner gås igenom, nya områden besiktigas och markeras
på körorder och kartor m.m. Därför kan förvaltningen från mitten
av november vara bemannad dygnet runt - redo att ta itu med
vinterväghållningsfrågor, plogning, sandning, saltning eller andra
åtgärder inom området.
Nämnden och kontoret måste dimensionera uppdraget utifrån en
slags normal snösituation. För min del betraktar jag det som
utanför det normala när det faller 43 cm blötsnö inom något dygn,
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att det ömsom faller snö, snöblandat regn eller regn, att det ömsom
fryser och ömsom töar, att den snö som faller är så blöt att den i
princip packar sig själv.
Denna situation, som var den faktiska runt nyårshelgen, kan inte
vara normerande för vinterväghållningens dimensionering.
Det är också självklart att de kostnader som snöovädret runt nyårshelgen drar med sig inte ryms i nämndens vinterväghållningsanslag. Det är ingen osanning som skrivits i media de senaste
dagarna att anslaget i stor sett redan är förbrukat nu i januari - men
det betyder inte att arbetet skall eller kan avbrytas och det betyder
inte heller att vi är villiga till ändra - i betydelsen försämra –
inriktningen på vinterväghållningsarbetet för kommande månader.
Du frågar vidare om det finns någon anledning till att ompröva
nämndens inriktningsbeslut mot bakgrund av det inträffade.
Jag ser att det är nödvändigt att ha politiskt beslutade inriktningsmål för denna typ av verksamhet - det blir något att styra emot när
snabba beslut om insatser skall fattas, kanske mitt i natten. Jag ser
inget omedelbart behov av att nu ompröva nämndens beslut.
Samtidigt är ingen verksamhet så bra att den inte kan göras bättre.
I förvaltningen pågår nu - som alltid - ett arbete med att utvärdera
insatserna; gjordes några felbedömningar, finns rätt fordon och utrustning, eller finns det något annat som kan göras bättre?
Jag vill inte föregripa detta arbete men vill ändå passa på tillfället
att framföra ett stort tack till medarbetarna på gatu- och parkkontoret för en engagerad arbetsinsats. Jag vet att flera avbröt semester
och nyårsledighet för att sitta bakom ratten på plogbilar, traktorer
och andra snöröjningsfordon, inte enbart under ordinarie arbetstid,
utan i mycket hög grad även under helger, kvällar, nätter och tidiga
morgnar.

§7

Interpellation om redovisning av uppdrag i samband med
köpet av byggnaderna i Folkets Park i Kalmar
(dnr KS 2006/062 093)
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Kommunfullmäktige beslutar att Matz Edin (kd) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Henriksson
(s):
I samband med köp av byggnaderna i Folkets Park gavs kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret uppdraget att komplettera
fastighets- och inköpskontorets driftskostnadskalkyl för byggnaderna med de övriga ekonomiska konsekvenser som blir följden
av att kommunen tar ansvaret för verksamheten i Folkets Park.
I uppdraget ingick också att man i samråd med berörda kommunala
förvaltningar - ska ta fram ett förslag till vem som i fortsättningen
ska ha ansvaret för driften av verksamheten.
Det har nu gått 8 månader sedan det uppdraget gavs. Mig veterligen har ingenting hänt i frågan. Jag tror mig dessutom veta att berörda, nu tillfälligt ansvariga för verksamheten, men även de som
försöker att utnyttja parken har förväntningar vad gäller parkens
fortsatta existens och funktion.
Med hänvisning till ovanstående vill jag till kommunalrådet Kjell
Henriksson rikta följande interpellation:
När kan vi förvänta oss få en redovisning av det uppdrag som kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick i samband med köpet
av Folkets Park i majsammanträdet förra året?
_______________
Kjell Henriksson lämnar följande svar på interpellationen:
Fastighets- och inköpskontoret har efter förvärv av byggnaderna
i Folkets Park fastställt en hyreskalkyl. Hyran uppgår till 800 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen hyr byggnaderna i Folkets Park av
fastighets- och inköpskontoret och ansvarar sedan för uthyrning av
lokalerna till föreningar, företag, privatpersoner m.fl. som själva
bedriver sina arrangemang.
I den ekonomiska planeringen för 2005-2007 utökades kultur- och
fritidsnämndens budgetram med 200 tkr för ”lokalbidrag till föreningar som hyr lokaler i Folkets Park i Kalmar”. I den ekonomiska
planeringen för 2006-2008 uttalades att detta belopp kan utgöra en
”grundplåt” för att täcka den ökade driftkostnad som kommunen
får när den tar över ansvaret för anläggningen. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005, § 213, om ”Ändringar i budget 2006 och ekonomisk planering 2007-2008”. Budgetramen för
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kultur- och fritidsnämnden utökades med resterande 600 tkr för
ökad hyra för Folkets Park.
Kommunledningskontoret har påbörjat utredningen om förutsättningarna att utveckla Folkets Park till ett kulturcentrum. Målet är
att ett förslag till framtida användning av Folkets Park ska redovisas under hösten.

§8

Avtal med Nordfjord AB om gatukostnader och markbyte
i kvarteret Bilen (”IKEA-kvarteret”)
(dnr KS 2006/029 250)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 5 januari 2006. (Bilaga
A, § 8/2006).
Förslag till avtal med Nordfjord AB. (Bilaga B, § 8/2006).
Planskisser (alternativ 1 och 2) i förslag till planprogram för kvarteret Bilen (Bilaga C, § 8/2006).

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret har genom konsultföretaget Sweco
FFNS tagit fram ett förslag till planprogram för kvarteret Bilen.
Vidare finns ett förslag till detaljplan för en första etapp som omfattar Bilen 8 som kommunen nyligen sålt till IKEA Fastigheter
AB, utökningen av Bilen 4 (Bergkvarabuss) och den nya sträckningen av Bilbyggarvägen mellan Ölandsleden och Trångsundsvägen. En andra etapp kommer att omfatta bl.a. det ytterligare
område som kommunen beslutat sälja till IKEA Fastigheter AB.
För att klara de stora trafikmängderna krävs omfattande investeringar i trafikplatserna Berga och Ölandsleden. Målet är att dessa
arbeten ska vara klara när IKEA öppnar sitt varuhus vilket beräknas ske i slutet av juni.
Som en del i finansieringen ingår att också Nordfjord AB som
ägare till Bilen 6 ska bidra till kostnaden. Kommunledningskontoret har kommit överens med bolaget om ett förslag till avtal
om gatukostnader och markbyte. I avtalet ingår att Nordfjord AB
köper den mark norr om kvarteret Bilen som kan komma att läggas
ut som kvartersmark, medan kommunen köper den mark som behövs för Bilbyggarvägens förlängning mot Trångsundsvägen.
Nordfjord AB betalar som ”mellanlikvid och gatukostnad” 10 mil-
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joner kronor till kommunen. Detta belopp ska minskas eller utökas
om byggrätterna för handel i kommande detaljplan avviker från
47.000 kvadratmeter bruttoarea.

Beslut

Kommunstyrelsen får teckna avtal med Nordfjord AB om exploatering av mark inom och omkring kvarteret Bilen enligt upprättat
förslag till avtal.

§9

Detaljplan för del av Berga 10:19 m.fl. fastigheter i Berga
(dnr KS 2005/572 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 23 november 2005. (Bilaga A, §
9/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 november
2005, § 236. (Bilaga B, § 9/2006).
WSP Samhällsbyggnads sammanfattning den 16 januari 2006 av
”planarbetet avseende viktiga ställningstaganden”, Kalmar Vatten
och Renhållning AB:s skrivelse den 9 januari 2006 samt Outsides
och WSP Sverige AB:s sammanfattning den 10 januari 2006 av
”detaljprojektering avseende mark och grundläggning”. (Bilaga C,
§ 9/2006).

Bakgrund

Kommunstyrelsen antog i maj 2004 ett program för området vid
Svensknabben - Bergavik, ”Berga Strandpark”.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 november 2005 föreslagit
att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan
för del av Berga 10:19 m.fl. fastigheter i Berga. Detta område vid
Neptunusvägen/Tallhagsvägen ingår i ”Berga Strandpark”.
I detaljplanen skapas förutsättningar för ett tillskott på ca 17
atriumhus i området.
Kommunstyrelsen har den 16 januari 2006 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.

Överläggning

Kjell Henriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till
kommunstyrelsen. Han finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen
för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

§ 10

Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för bostäder öster om Vasallgatan,
del av Berga 10:2 i Funkabo
(dnr KS 2005/452 214)

Handlingar

Kent Svenssons m.fl. överklagande av kommunfullmäktiges beslut
(Bilaga A, § 10/2006).
Länsstyrelsens beslut den 6 december 2005 att ”inte pröva kommunens beslut såvitt avser prövning enligt 12 kap 1 § PBL”. (Bilaga B, § 10/2006).
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 10 januari 2006 till yttrande över överklagandet (Bilaga C, § 10/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 januari
2006, § 12 (Bilaga D, § 10/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2005 att anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för bostäder öster
om Vasallgatan, del av Berga 10:2 i Funkabo.
Kent Svensson m.fl. boende norr om Jägarvägen samt ordföranden
i samfällighetsföreningen Sigyn/Ägir har överklagat kommunfullmäktiges beslut. Samhällsbyggnadskontoret hänvisar i sitt yttrande till att synpunkterna i överklagandet även framförts under
planprocessen och att de bemötts i samrådsredogörelse, utlåtande
och kommunens tidigare yttrande. Det finns inte något ytterligare
att anföra, varför kommunens tidigare ställningstagande bör stå
fast.
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Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har tillstyrkt
samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande.

Överläggning

Företrädarna för (mp) uttalar som en protokollsanteckning: “Miljöpartiet de Gröna anser att planens ingrepp i naturmarken ligger på
gränsen för vad som kan accepteras, trots de omarbetningar som
genomförts i enlighet med våra krav. Regeringens yttrande om
naturmarkens särskilda betydelse ger oss alla anledning att ytterligare öka vår varsamhet vid alla planläggningar.“

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadskontorets yttrande och föreslår att länsstyrelsen ska avslå överklagandet.

§ 11

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
(dnr KS 2005/332 003)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 14 juni 2005. (Bilaga A,
§ 11/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 juni 2005,
§ 154. (Bilaga B, § 11/2006).
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 20 oktober 2005. (Bilaga
C, § 11/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 oktober
2005, § 217. (Bilaga D, § 11/2006).
Samhällsbyggnadsnämndens förslag den 26 oktober 2005 till
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
(Bilaga E, § 11/2006).
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 19 december 2005,
§ 209. (Bilaga F, § 11/2006).
Kommunledningskontorets och samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 12 januari 2006. (Bilaga G, § 11/2006).
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisade i juni 2005 ett förslag till
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Jämfört med nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter har
ändringar gjorts under punkterna ”Djurhållning”, ”Eldning”
och ”Gatumusik”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden
ytterligare skulle överväga bestämmelserna i paragraf 4 ”Djurhållning” (den del som gäller ormar).
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 26 oktober en ändrad
lydelse av punkt 3 i § 4 ”Djurhållning”, men kommunstyrelsen avstyrkte den 29 november detta förslag. Kommunstyrelsen föreslog
istället att bestämmelsen i denna punkt skulle ändras, så att det
inom område med detaljplan och för fastigheter som omfattas av
områdesbestämmelser krävs tillstånd för att hålla orm.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen. Efter detta har kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret ytterligare klargjort bestämmelserna i gällande lagstiftning. De båda kontoren föreslår att
kommunstyrelsen ska vidhålla sitt tidigare förslag till beslut.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jonas Löhnn (mp) och Kajsa Hedin (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag till
lokala föreskrifter. Det innebär bl.a. att det i § 4 ”Djurhållning”
ingår en bestämmelse i punkt 3 om att det inom område med
detaljplan och för fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser krävs tillstånd för att ”hålla orm, med undantag av
ogiftiga ormar som vid en vuxen ålder har en för arten normal
längd understigande 2 meter”.
2. Ingegerd Petersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Det innebär bl.a. att i
§ 4 ”Djurhållning” ska punkt 3 ha den lydelsen, att det inom
område med detaljplan och för fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser krävs tillstånd för att hålla orm.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag för punkt
3 i § 4 ”Djurhållning”.
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Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag till lydelse av punkt 3 i § 4 ”Djurhållning” (det krävs tillstånd för att ”hålla orm”) eller samhällsbyggnadsnämndens förslag (det krävs tillstånd för att ”hålla orm, med
undantag av ogiftiga ormar som vid en vuxen ålder har en för arten
normal längd understigande 2 meter”). Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, medan
den som vill bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag röstar
nej.”
Vid omröstningen avges 46 ja-röster och 15 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga H, § 11/2006). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till lydelse av punkt 3 i § 4 ”Djurhållning”.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, med
följande undantag:
I § 4 ”Djurhållning” ska bestämmelsen i punkt 3 om att det inom
område med detaljplan och för fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser krävs tillstånd för att ”hålla orm, med undantag
av ogiftiga ormar som vid en vuxen ålder har en för arten normal
längd understigande 2 meter” ändras, så att denna bestämmelse
istället gäller för att ”hålla orm”.
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön
ska ersätta nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Kalmar
kommun. De nya föreskrifterna ska gälla fr.o.m. månadsskiftet
efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Reservation

Företrädarna för (m) och (mp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut i den del som gäller punkt 3 i § 4 ”Djurhållning”. De
reserverar sig till förmån för att denna punkt ska ha den lydelse
som föreslagits av samhällsbyggnadsnämnden.
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Delårsrapport för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län
(dnr KS 2005/603 042)

Handlingar

Förvaltningschef Per-Olof Ohlssons skrivelse den 14 december
2005. (Bilaga A, § 12/2006).
Delårsrapport för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna
i Kalmar län, januari - augusti 2005. (Bilaga B, § 12/2006).

Bakgrund

Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län har
överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti
2005 och en budgetutfallsprognos för 2005.

Beslut

Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av
delårsrapporten för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna
i Kalmar län.

§ 13

Partimotion (fp): Låt studiebegåvade elever läsa snabbare
(dnr KS 2004/388 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 25 augusti 2004. (Bilaga A, § 13/2006).
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2005,
§ 167. (Bilaga B § 13/2006).
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 30 november
2005. (Bilaga C, § 13/2006).
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 14 december
2005, § 99. (Bilaga D, § 13/2006).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att “särskilda
profilklasser i matematik och naturvetenskap skall inrättas på
någon högstadieskola i Kalmar kommun“.
Barn- och ungdomsnämnden redovisade den 24 augusti 2005 ett
förslag till svar på partimotionen (fp). Därefter beslutade kommunstyrelsen i oktober att lägga fram ett förslag till beslut, som innehöll några justeringar jämfört med barn- och ungdomsnämndens
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förslag. Kommunfullmäktige beslutade dock den 31 oktober att
återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har den 14 december 2005 redovisat
ett - jämfört med nämndens tidigare förslag - reviderat förslag till
svar på partimotionen (fp). Kommunstyrelsen har den 16 januari
2006 tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag om att kommunfullmäktige ska besvara partimotionen (fp) på följande sätt:
Kommunfullmäktige uttalar vikten av att alla elever stimuleras och
prioriteras utifrån sina intressen. Rektorerna rekommenderas att i
god tid inför varje läsår i samverkan med personal, elever och elevernas föräldrar överväga hur elevens val och skolans val kan
organiseras för att ytterligare stimulera och tillvarata elevernas intresse inom ramen för det nationella uppdraget.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ann-Marie Engström (s), Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v) och
Birgitta Elfström (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (fp).
2. Inger Hilmansson (fp), Bengt-Olof Roos (kd), Jan R Andersson
(m) och Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige
ska komplettera kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (fp) med följande mening: ”Detta kan anordnas som
profilklasser och ske i alla grundskolans ämnen och i kombinationer av dessa.”
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen
(fp).
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Inger Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag om att komplettera kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (fp) med
följande mening: ”Detta kan anordnas som profilklasser och ske i
alla grundskolans ämnen och i kombinationer av dessa.” Han
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, medan den som vill
bifalla det röstar nej.”
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Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 29 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga E, § 13/2006). Detta
innebär att kommunfullmäktige avslår Inger Hilmanssons m.fl.
tilläggsförslag.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) på följande sätt:
Kommunfullmäktige uttalar vikten av att alla elever stimuleras och
prioriteras utifrån sina intressen. Rektorerna rekommenderas att i
god tid inför varje läsår i samverkan med personal, elever och elevernas föräldrar överväga hur elevens val och skolans val kan organiseras för att ytterligare stimulera och tillvarata elevernas intresse inom ramen för det nationella uppdraget.

Reservation

Företrädarna för (m), (fp), (kd) och (c) reserverar sig till förmån för
förslaget om att komplettera kommunfullmäktiges svar på partimotionen (fp) med följande mening: ”Detta kan anordnas som profilklasser och ske i alla grundskolans ämnen och i kombinationer
av dessa.”

§ 14

Medborgarförslag om parkeringsplats på Gullbrandssonska lyckan vid Kungsgatan
(dnr KS 2005/249 094)

Handlingar

Gunnar Magnussons medborgarförslag den 11 maj 2005. (Bilaga
A, § 14/2006).
Gatu- och parkkontorets skrivelse den 28 november 2005. (Bilaga
B, § 14/2006).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 14 december
2005, § 144. (Bilaga C, § 14/2006).

Bakgrund

Gunnar Magnusson föreslår i sitt medborgarförslag att en del av
Gullbrandssonska lyckan vid Kungsgatan ska användas för parkering vid t.ex. evenemang på Slottet eller nya Konstmuseet.
Gatu- och parknämnden har yttrat sig över förslaget.
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Kommunfullmäktige avslår förslaget om parkeringsplats på
Gullbrandssonska lyckan.
Gatu- och parknämnden/-kontoret får i uppdrag att tillsammans
med kommunledningskontoret undersöka möjligheten att tillskapa
fler parkeringsmöjligheter i området.

§ 15

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 16 december 2005 utsett Jan-Ingemar
Lundström (m) till ledamot i kommunfullmäktige. Vidare har
länsstyrelsen utsett Birger Jägtoft (m) och Göran Wiegert (s)
till ersättare i kommunfullmäktige.
(dnr KS 2005/629 och 2005/630 101)
b) Partimotion (mp) den 14 december 2005 om upphandling av
kaffe.
(dnr KS 2005/627 092)
c) Medborgarförslag från Jan-Ingemar Lundström: Mer ordnade
former för information till allmänheten!
(dnr KS 2005/614 094)
d) Medborgarförslag från Håkan Idberg om behov av parkeringsplatser på Jacob Smålännings gata.
(dnr KS 2005/626 094)
e) Medborgarförslag från Gudrun Engdahl om förbättringar på
Möreleden.
(dnr KS 2005/539 094)

